
MIMORIADNE OPATRENIA VO FINANČNEJ OBLASTI 

 

Národná rada SR dňa 2.4.2020 schválila v rámci skráteného legislatívneho konania vládny 

návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 

so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorého cieľom je 

ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom, zamestnancom aj 

zamestnávateľom, pred následkami pandémie. Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú 

počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu, až do 

konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ju vláda odvolá. 

Zákon č. 67/2020 Z. z. je rozdelený do piatich častí. Druhá časť zákona obsahuje opatrenia 

v daňovej, colnej a účtovnej oblasti, medzi ktoré patria aj: 

 posunutie zákonných lehôt. 

- Podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň z príjmov aj zaplatiť je potrebné 

v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia 

pandémie. 

- Vyhlásenie o poukázaní podielu (2 % alebo 3 %) zaplatenej dane z príjmov 

daňovníka, ktorému zamestnávateľ (platiteľ dane) vykonal ročné zúčtovanie, možno 

podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia 

pandémie. 

- Zamestnávateľ (platiteľ dane) je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na 

účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov do 15. dňa druhého 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

- Zamestnávateľ (platiteľ dane) vykoná ročné zúčtovanie dane najneskôr do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a doručí 

doklad o jeho vykonaní do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

skončení obdobia pandémie. 

 Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby 

vydania rozhodnutia, v prípade, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Odpustenie 

sa však nevzťahuje na podanie daňového priznania a platenie dane. 

 Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní, okrem tých, ktorých výsledkom je 

vracanie finančných prostriedkov (kontrola nadmerných odpočtov, vyrubovacie 

konanie o daňovom preplatku). 

 Odloženie daňových exekúcií. 

 Ak počas obdobia pandémie uplynie lehota splatnosti dlžnej sumy dane, nebude sa 

považovať za daňový nedoplatok v prípade, ak ju daňový subjekt zaplatí do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

 Počas obdobia pandémie nebudú aktualizované zoznamy daňových dlžníkov a 

platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti. 

 Upravuje sa oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri 

dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy.  

 Oblasť účtovníctva v tomto zákone ustanovuje, že lehoty podľa zákona o účtovníctve 

sa považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca 

tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo 

do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania definovanej v tomto zákone podľa 

toho, ktorá uplynie skôr. 

Tretia časť zákona definuje opatrenia v oblasti finančného trhu. 



 Ide o finančnú pomoc zameranú na podporu udržania prevádzky v malých a 

stredných podnikoch. Ministerstvo financií SR môže poskytnúť finančnú pomoc vo 

forme: 

- záruky za úver poskytnutý bankou (Eximbanka SR, Slovenská záručná a rozvojová 

banka, a. s.), 

- úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku). 

Ministerstvo financií SR poskytne pomoc vo forme záruky za splnenia zákonom 

ustanovených podmienok: 

 nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie 

zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu, alebo 

agentúrou dočasného zamestnávania, 

 Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa neeviduje voči malému zamestnávateľovi 

pohľadávky na poistnom po lehote splatnosti viac ako 180 dní, 

 nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizácia a 

 malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou. 

Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý 

zamestnávateľ: 

 v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a malým 

zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a  

 na konci tohto obdobia nebude v omeškaní s pohľadávkami na poistnom voči 

Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nad výšku stanovenú v zmluve o úvere. 

V tejto časti navyše zákon umožňuje Národnej banke Slovenska v období pandémie: 

 prerušiť sankčné a povoľovacie konania ňou vedené, 

 predĺžiť lehoty pre úkony Národnej banky Slovenska; lehoty kratšie ako 30 

kalendárnych dní sa zo zákona predlžujú na 30 kalendárnych dní, 

 predĺžiť lehoty pre dohliadané subjekty a iné subjekty, ktoré im vyplývajú z osobitných 

predpisov v oblasti finančného trhu; odôvodnenú žiadosť môže podať dohliadaný 

resp. iný subjekt, ako aj asociácia združujúca dohliadané subjekty. 

Štvrtú časť tvoria opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel, na základe ktorých je 

napríklad v roku 2020 vláda Slovenskej republiky oprávnená prevziať úver aj nad rámec 

ustanovený zákonom o štátnom rozpočte s cieľom zabezpečiť rozpočtové hospodárenie v 

súvislosti s pandémiou. Obsahom tejto časti sú aj ďalšie opatrenia. 

 V období pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu všetkými 

poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov 

pred obdobím pandémie. 

 Umožňuje sa z dôvodu pandémie posunúť lehotu na použitie bežných výdavkov 

štátneho rozpočtu z minulého roku z 31.3.2020 na obdobie do dvoch mesiacov po 

skončení obdobia pandémie. 

 Počas obdobia pandémie sa umožňuje uvoľniť reguláciu poskytovania preddavkov z 

verejných prostriedkov a tiež prerušiť všetky správne konania vo vzťahu k porušeniu 

finančnej disciplíny. 

Zákon ďalej definuje opatrenia, ktoré upravujú hospodárenie obcí a VÚC počas obdobia 

pandémie. 

 

Zdroj: Zákon č. 67/2020 Z. z.; Tlačová správa MFSR z 31.3.2020; Tlačová správa NBS z 5.4.2020 

 



 

 

 

 


